Nieuwsbrief VRZA Afd: KAGERLAND PI4KGL
Nr. 83 d.d. 10 juli 2019 Met deze maand: De 51e WAP is weer
voorbij. Verandering van de website. Internet in de bunker. Jubileum KGL.
Klaverblad antennes. EURAO. DARU. Heeft u nieuws stuur het aan de

redactie : bestuurkgl@vrza.nl
Ons postadres is : VRZA Afd.
Kagerland, Kwaaklaan 5
2341 NN OEGSTGEEST. Alleen
voor post wat door de brievenbus kan…… Let op, alleen voor

post, geen pakjes of pakketten.
VHF en UHF shack PI4KGL/PA6V/PI9D

Beste lezers,

De 51e WAP Worked all Provinces 2019
Tja, dat was wat op zaterdag 15 juni geen taart, helemaal niets. Loze beloftes van onze kant…..nee natuurlijk niet.
De hele ochtend zitten wachten, ruimte gemaakt in de koelkast en er kwam ……niks. Bellen en nogmaals bellen,
maar niemand wist wat er aan de hand was. Maandagochtend kregen we te horen wat er gebeurt was. Bijna
ongelooflijk maar echt waar. De bezorger met de bestelbus vol taarten heeft een ongeluk gehad en was niet in staat
de bezorgwerkzaamheden voort te zetten en heeft misschien tot zijn nek tussen de taarten gezeten. Hopelijk gaat
het de volgende keer beter.
De WAP is bijzonder goed verlopen en we hebben veel verbindingen kunnen maken, zowel op 6, 2 en 70 cm was
het raak met goede conditie’s en op 6 mtr uitschieters van meer als 3500km. We zijn van plan om ook 4 mtr op te
tuigen en volgend jaar met 4 banden mee te doen, maar dan natuurlijk met meer operators en heerlijke VRZA taart.
De uitslagen moeten nog komen, maar dat hoort u in de volgende nieuwsbrief.

WWW.pi4kgl.org Onze website is definitief onder constructie en alle mail adressen gaan vervallen en het enige
juiste is bestuurkgl@vrza.nl Hou hier aub rekening mee, gebruik op dit moment ook niet het aanmeldingsvak voor
de nieuwsbrief, daar hier nog niet het goede email adres onder hangt. Martin en Simon doen hun uiterste best om
alles in kannen en kruiken te krijgen, maar het heeft zijn tijd nodig. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen, alleen het
genoemde e-mail adres gebruiken o.v.v. nieuwsbrief ontvangen.

Internet in de shack: Op 18 juni is op het eerste platform onze wifi schotel geplaatst, gesponsord door een bedrijf
welke werkzaam was in de mast. De dag daarop is de schotel aangesloten en op 20 juni konden wij dankzij Peter vd
Brink PD0NRH gebruik maken van het internet (ook gesponsord) Het heeft wat voeten in aarde gehad daar het van
een aantal verschillende bedrijven afhing maar met de hoeveelheid Mbitjes zijn we zeer tevreden. Nogmaals allemaal
hartelijk bedankt.

WE GAAN HET VIEREN, ONS 40 JARIG JUBILEUM HOERA HOERA. Datum en tijd: 17 Aug
2019 vanaf 17.00u op het bunkerterrein aan de kwaaklaan 5 te OEGSTGEEST. Schrijf het in jullie agenda, sla
het op of onthoud het. We houden een BBQ, welke u wordt aangeboden door de afdeling Kagerland welke geheel
gratis is, echter alle dranken, behalve koffie en thee, dient u via koopbonnen, te voldoen voor aanvang van de BBQ.
DAAR HET VOOR HET INSLAAN VAN HET ETEN BELANGRIJK IS HOEVEEL PERSONEN ER KOMEN, DIENT
U ZICH OP TE GEVEN, MET evt. PARTNER voor 1 aug op de club of via bestuurkgl@vrza.nl o.v.v. BBQ 40 jaar
U kunt op de Kwaaklaan parkeren, maar we gaan proberen om een parkeerplek te regelen op ca. 100 mtr afstand.
We zullen het laten weten aan de aanmelders.

Van een afdelings lid vernamen wij dat hij nog nooit gebruikte klaverblad antenne’s heeft waar hij wel vanaf wil. Het
is er een voor 2 mtr en een voor 70 cm. Heeft u als afdelings lid belangstelling voor de antenne(s) geef dan even
een seintje via wavisch@gmail.com . De antenne(s) kunnen in Oegstgeest afgehaald worden tegen een donatie voor
PI4KGL.

Wij zijn op zoek naar 2 (liefst gesponsorde) Porto Cabins welke geschakeld kunnen worden welke moeten dienen
als club onderkomen voor de afdeling KAGERLAND. We hebben toestemming om ze op het bunker terrein te
plaatsen. Voor transport kan gezorgd worden.
Z.O.Z.

Europese RadioAmateurs Organisatie
de open wereldwijde gemeenschap van radioamateurs

Amateur Radio Nieuws...
ITU verwelkomt EURAO als een lid van de Radiocommunications sector
De International
Telecommunication
Union (ITU)
bevestigde
dat EURAO erkend werd als sector lid, net enkele dagen voor de HAM
RADIO tentoonstelling, alhoewel de officiële brief pas enkele dagen later werd
ontvangen. Dat is waarom wij zo blij zijn na 5 jaar blijven werken aan dat doel.
Vanaf nu is Amateur radio niet langer door slechts één organisatie vertegenwoordigd.
Hoe meer hoe liever. Welgemeende dank an alle leden die steeds in dit project
hebben geloofd.
De International Telecommunication Union (ITU) bevestigde dat EURAO erkend werd als sector lid, net enkele dagen voor
de HAM RADIO tentoonstelling, alhoewel de officiële brief pas enkele dagen later werd ontvangen. Dat is waarom wij zo blij
zijn na 5 jaar blijven werken aan dat doel.
Vanaf nu is Amateur radio niet langer door slechts één organisatie vertegenwoordigd. Hoe meer hoe liever. Welgemeende dank
aan alle leden die steeds in dit project hebben geloofd.
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DARU Deze Dutch Amateur Radio Unie is per juni 2019 opgericht als voortvloeisel uit DKARS en streeft ernaar om
een overkoepelende amateur radio organisatie te worden.
In augustus 2018 is in het DKARS magazine gepubliceerd: Uw bestuur heeft geconcludeerd dat de afgelopen jaren
buitengewoon voorspoedig zijn verlopen en realiseert zich dat dit alleen maar mogelijk is geweest door de steun van alle
radioamateurs die zich met DKARS verbonden hebben. Een groep van enthousiaste mensen die blijft groeien. Ook een groep
mensen die meestal positief kritisch is en regelmatig het bestuur van ideeën voorziet. Het fundament dat de afgelopen jaren
gebouwd is mag gezond genoemd worden. Reden om na te denken over de volgende stap.
Vanaf dat moment is een grote groep enthousiaste medeamateurs gestart om de volgende stap te realiseren: Het oprichten
van een Vereniging die de plaats inneemt van de Stichting.
De Stichting heeft de afgelopen 5 jaar succesvol in een behoefte voorzien en biedt de vereniging een “vliegende start”.
Daarom is de Stichting per 15 Juni 2019 ontbonden en heeft haar activiteiten gestopt. De Vereniging heeft daarmee alle
ruimte die nodig is om haar doelstellingen te realiseren. Dit is een fantastische en een belangrijke stap voor de toekomst
waar we met elkaar trots op mogen zijn.
Dank aan alle medewerkers, sponsoren en alle anderen die hebben bijgedragen aan DKARS!
Natuurlijk moet er nog veel geregeld worden.
Maar daar gaan we voor zorgen!
De naam van de nieuwe vereniging wordt:

Dutch Amateur Radio Union (DARU)

De statuten zijn bijna klaar.
De doelstellingen zijn dezelfde als van de voormalige stichting DKARS. Er is een eerste oprichtingsbestuur bestaande uit vier
personen.
PA3FXB voorzitter
PAØMKO vice-voorzitter
PE1CHQ secretaris
PA3KYH penningmeester
Het BOAN (Bureau Ondersteuning Antenneplaatsing Nederland) dat de afgelopen vijf jaar onder de vleugels van DKARS heeft
gefunctioneerd, zal ook deel gaan uitmaken van de nieuwe vereniging. Op de website www.iwab.nu staat een complete
cursus voor zowel N als F.
Geheel gratis. Onze penningmeester PA3KYH heeft dit in de loop der jaren opgezet.
Kortom DARU staat helemaal in de startblokken.
Het is nu aan u om u aan te melden als lid.

Dat kan via e-mail.
De vereniging is via dit tijdelijke e-mail adres bereikbaar: 2019daru@gmail.com
Donateurs van DKARS zijn NIET automatisch lid van DARU. Dat kan om AVG-technische redenen niet.
Daarom worden ook reeds bestaande donateurs van DKARS opgeroepen om zich aan te melden als lid van de nieuwe
vereniging DARU.
Er valt nog veel te organiseren maar één ding weten we al, we zullen een laag lidmaatschapstarief gaan hanteren. Voor 15
euro per jaar bent u al lid!
Uiteraard is er binnen de Vereniging plaats voor enthousiaste en positief ingestelde medeamateurs om met elkaar te
bouwen aan onze doelstellingen.
De allerbelangrijkste daarvan is dat wij streven naar één Nederlandse amateur radiovereniging die actief opkomt voor de
belangen van de radiozendamateur.
U ziet het, de amateurradio is volop in beweging
Mochten er belangrijke mededelingen zijn voor de afdelingsleden dan sturen wij een kort memo’tje
De volgende nieuwsbrief verschijnt in sept. Voor iedereen een hele fijne vakantie toegewenst..

Volgende bestuursvergadering: 28 aug 2019
Aanleveren copy:

Voor 25 aug 2019

Kopy voor de volgende nieuwsbrief, een leuke belevenis een verhaal of een zend ervaring tijdens de vakantie,
mail het ons.
73’s de Redactie PI4KGL.

